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القراءة المتحررة   (السؤال األول  (

 � اقرأ ثم أجب:1

"الوطن حبيب إلى كل فرد من أبنائه، عزيز على كل نفس، وف�وق ك�ل ش�بر
من أرضه قصة من قصص الكفاح؛ لهذا يحن المرء إلى وطنه كلم��ا بع��د عن��ه،
ويود لو يعود إليه مهما بعدت المسافات، ومن أج��ل ال��وطن ته��ون مص��اعب
الحياة. فيا أبناء مصر، إن مص��ر غني��ة بثرواته�ا، وه�ذه ال�ثروات في حاج�ة إلى
جهودكم الستغاللها؛ فحافظ عزيزي الطالب على أرضها؛ حتى تظل مصر واحة

األمن واألمان، ويرتقى وطننا الغالي عالًيا، وينعم بالرفاهية والرخاء.

تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:.1
السعادة  الطمأنينة  الفخر - األمل    باألمانأشعر ( في وطني           – – (

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة .2 )X:أمام العبارة الخطأ )
            .يضحي األبناء بحياتهم من أجل وطنهم) (

                  .يشعر اإلنسان في وطنه بالخوف) (

كيف نجعل مصر واحة لألمن واألمان؟  .3

 ـ اقرأ ثم أجب:2

، حديق��ة الحيوان��ات،الجيزة"تمتلئ مصر بالمعالم السياحية الخالدة؛ ففي 
واألهرام��ات، وفي الق��اهرة: المتح��ف المص��ري، وقلع��ة ص��الح ال��دين، وفي
األقصر: معبد الكرنك، ومعبد الدير البحري، وفى أس��وان معب��د فيل��ة، وجزي��رة
النباتات، وفي اإلسكندرية: عمود السواري، وقلعة قايتباي، وفي ك��ل محافظ��ة

"متاحف خاصة بها؛ لذا يقال إن مصر متحف كبير ثرى باآلثار المتنوعة 

أ � هات من الفقرة السابقة مرادف ما تحته خط فيما يلي:

 بالسكان  مرداف: تكتظ .......تكتظ"القاهرة "
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) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة  )X:أمام العبارة الخطأ )

      من المعالم السياحية في اإلسكندرية قلعة صالح الدين) (

   يقال إن مصر متحف كبير        ) (

          ال توجد معالم سياحية في جميع محافظات مصر) (

ج ـ أكمل: 

من المعالم السياحية في أسوان......... وفي األقصر..........

 ـ اقرأ، ثم أجب:3

"مصر وط��ني العزي��ز وقلب العروب��ة الن��ابض، طبيعته��ا خالب��ة، وتاريخه��ا
عريق، وتزخر بكنوزها السياحية المتعددة، مثل: الس��ياحة الثقافي�ة، والس��ياحة
العالجي��ة، والس��ياحة الديني��ة ..  وموق��ع مص��ر بين ق��ارات الع��الم موق��ع
استراتيجي؛ فهي تربط بين بحرين: األحمر� والمتوسط، وتربط بين قارتين آسيا

"وأفريقيا، ومناخ مصر معتدل، وأهلها طيبون. ما أجمل وطني مصر!

أ � تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

يزخر  . يزدحم -  يمتلئ  يزيد - يعلم ( قلبي بحب وطني          – (

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة  )X:أمام العبارة الخطأ  )

              .تربط مصر بين البحر المتوسط والبحر الميت) (

              .تقع مصر في قارة أفريقيا      ) (

(ج علل: أهمية موقع مصر للعالم.  (

 � اقرأ ثم أجب 4

"تتجلى شهامة المصريين فى المواقف الص��عبة، والت��اريخ حاف��ل به��ذه
المواق��ف، ومن ه��ذه المواق��ف مش��اركتهم بم��دخراتهم فى ش��راء ش��هادات
استثمار قناة السويس؛ لتمويل مشروع  حف��ر قن��اة الس��ويس، وفي الس��ادس

، ك�انت البالد على موع��د م��ع افتت�اح مش��روع قن�اة2015من أغس��طس ع��ام 
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الس��ويس الجدي��دة، وق��د أدى المش��روع إلى زي��ادة اس��تيعاب قن��اة الس��ويس
للسفن العمالقة، وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة.

أ � تخير معاني الكلمات التي تحتها خط مما بين القوسين: � 

ش���هامة المص���ريين فى المواق���ف الص���عبة. مع���نى تتجلى: �  تتجلى 
(تشارك - تظهر - تعود  تسرع – (

 مليء - س��عيد  مش��غول حافلالتاريخ – بهذه المواقف. معنى.حافل:  – (

(ثابت

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة  )X:أمام العبارة الخطأ )

                       رفض المصريون المشاركة في تمويل القناة) (

         مشروع قناة السويس الجديدة ساعد على زيادة  دخل القناة) (

ج- متى تم افتتاح قناة السويس الجديدة؟

........................................................................................
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.  اقرأ، ثم أجب: 5

 ب,,ئًرا٥٢"سقارة" مدينة جميلة، وهي من المواقع األثرية المهمة في مصر، اكتشف بها معبد و 

 تابوًتا، يعود ت,,اريخ ه,,ذه االكتش,,افات إلى عص,,ر الدول,,ة المص,,رية الحديث,,ة قب,,ل الميالد،٥٠و 

والتي يع,,د رمس,,يس الث,,اني أش,,هر ملوكه,,ا، وهي مدين,,ة تظه,,ر لن,,ا - بين حين وآخ,,ر- كنوزه,,ا

القيمة، وقد القت مدينة »سقارة« شهرًة واسعًة في كثير من المحافل الدولية.

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

)...................(األثرية العظيمة. باألماكن تمتلئ مصر -1

)...................(  تاريخ آثار مصر إلى العصور, القديمة.   يرجع-2

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

()يعد رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة المصرية الحديثة قبل الميالد. -1

() تابوًتا. ٥٢ بئًرا، و ٥٠اكتشف حديًثا في سقارة معبد، و -2

()لمدينة »سقارة« شهرة واسعة في المحافل الدولية. -3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة. 

...................................................

. اقرأ ثم أجب:6

"القت الرياضة اهتماًما كبيًرا من المصريين, القدماء؛ ألنهم كانوا حريصين على لياقتهم البدني,,ة

وإمت,,اع أنفس,,هم؛ ل,,ذا مارس,,وا العدي,,د من األلع,,اب، وب,,األخص رياض,,ة ال,,رمح ال,,تي ك,,انوا

يستخدمونها في الصيد للعثور على الطعام، وق,د ك,انت األلع,اب تم,ارس ب,الكرات والمض,ارب

المصنوعة من أشجار النخيل، وفي الوقت المعاص,,ر تح,,ولت ه,,ذه األلع,,اب إلى ألع,,اب أولمبي,,ة

منتشرة حول العالم".

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

)...................( كرة القدم اهتمام المصريين(.نالت- )1

)...................( كرة القدم.خاصًة- أمارس رياضات مختلفًة 2

)...................(أصبحت الرياضة جزًءا أساسيا بحياتنا. الحالي - في الوقت 3

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

()- كانت مضارب األلعاب تصنع من الحديد.1
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()- اهتم المصريون, القدماء بالرياضة اهتماًما كبيًرا.2

()- أصبح كثير من الرياضات التي كانت تمارس قديًما ألعاًبا أولمبيًة. 3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة. 

......................................................

اقرأ ثم أجب:. 7

"أسهم العرب في عملية صناعة العطور، وذلك بتطبيق العديد من التجارب واألبحاث، ف,,دمجوا

النباتات مع أشياء أخرى للوصول ألفضل العطور، وك,ان الع,الم الع,ربي الكن,دي ممن أس,هموا

في هذه الصناعة، فهو الذي قام بابتكار آلة التقطير في القرن التاسع الميالدي؛ لتقطير الكح,,ول

وإضافته للعطور، ولم يكن األمر بهذه السهولة، إنما واجهه كثير من العقبات، لكنه لم يستس,,لم،

وتمسك بهدفه".

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

   )...................(الكاميرا للعالم الحسن بن الهيثم., اختراع يعود الفضل في -1

)...................(العلماء العرب في كثير من اختراعاتنا الحديثة. شارك  -2

 لكنهم لم يستسلموا. )...................(,الصعاب،جميع العلماء واجهوا كثيًرا من -3

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

()ابتكر العالم الكندي أدوات للجراحة. -1

()تم ابتكار آلة التقطير في القرن التاسع الميالدي. -2

()واجه الكندي كثيًرا من العقبات التي انتهت باستسلمه في النهاية. -3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

......................................................
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: اقرأ، ثم أجب. 8
أنا عمر، وهذا حائط العظماء بغرفتي، أض,,ع علي,,ه ص,,وًرا ألهم الشخص,,يات المص,,رية المعاص,,رة،

، ال,,ذي(أحم,,د زويل)التي رفعت راية الوطن في العديد من المحافل، فهذه مثاًل صورة العالم المصري, النابغ 
، وهو أول كاتب عربي(نجيب محفوظ)حصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وهذه صورة األديب المصري 

يحصل على جائزة نوبل، وقد استطاع اإللمام بأدق تفاصيل القاهرة القديمة، وقد بدا ذلك في روايات,,ه، أرج,,و
.أن أضع صورتي, معهم في المستقبل

:  استخرج من الفقرة-أ
«: .........................  اختفى»مضاد    - ٢«: ........................... العبقري»معنى - ١

:أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓) ضع عالمة -ب
)       (.         على جائزة نوبل في األدب؛ لنبوغه في كتابة الروايات( نجيب محفوظ)حصل - ١
             )       (.               المصري, الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل( أحمد زويل- )٢

:   اقترح عنواًنا للفقرة السابقة-ج
....................................................................................................................

:اقرأ، ثم أجب. 9
..أبي العزيز

.أرجو أن تكون بخير أنت وأسرتي
أكتب لك هذه الرسالة بعدما حسمت أمري، وقررت العودة إلى وطني؛ ألفيده بما تعلمت وأرد جميله
علي، فالجامعة التي أدرس بها بالخارج عرضت علي وظيفًة جيدًة في مجال تخصصي ب,,راتب كب,,ير؛ ألبقى
به,,ا بع,,دما ف,,رغت من دراس,,تي وحص,,لت على ال,,دكتوراه، وكنت في ح,,يرة من أم,,ري، بين البق,,اء هن,,اك أو

وقد, دفعني, التخاذ قرار العودة شعوري, بأنني مدين لبالدي، وما زرعته في ف,,ؤادي من حب لل,,وطن،. العودة
.فبيني وبين وطني, عالقة متينة

.                                              أرجو أن أراك قريًبا على خير
ابنك المخلص                                                                                          

:  استخرج من الفقرة-أ
 «: ............................ضعيفة»مضاد - ٢«: .......................       انتهيت»معنى - ١
:أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓) ضع عالمة -ب
)       (                   .قرر االبن البقاء خارج الوطن- ١
)       (.عاد االبن إلى مصر بسبب رغبته في جمع المال- ٢
 من الذي علم االبن حب الوطن؟ -ج

..................................................................................................................

:اقرأ، ثم أجب. 10
ا، أذك,,ر حين ق,,ررت, الع,,ودة من هج,,رتي؛ إلقام,,ة مش,,روع١٤أنا ماجد، في مثل هذا اليوم منذ   عاًم,,

يعمل به الكثير من الشباب المصري، وأذكر كيف القى قراري هذا تعجب الجميع؛ ألن,,ني كنت أحص,,ل على
راتب كبير هناك، ولكنني كنت أعرف حقوقي وواجباتي, جيًدا، وأن لبلدي حق,,ا علي؛ فق,,د نش,,أت وتعلمت في
هذا البلد، حتى أصبحت بالًغا قادًرا على العمل، وكان ال بد من رد الجمي,,ل لبل,,دي، وأن,,ا اآلن أمتل,,ك مص,,نًعا

.كبيًرا، يعمل به آالف العمال، الذين يلتفون حولي ونفوسهم مفعمة بحب العمل؛ من أجل خدمة الوطن
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: استخرج من الفقرة- أ 
«: ........................... يتفرقون»مضاد - ٢«: .......................        ممتلئة»معنى - ١

:أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓)ضع عالمة - ب 
            )       (.كان هدف ماجد من العودة إلى وطنه هو الحصول على المال- ١
            )       (.فشل ماجد في مشروعه الذي أنشأه في وطنه- ٢
 
ماذا فعل ماجد ليرد جميل وطنه؟ - ج 

....................................................................................................................

: اقرأ، ثم أجب. 11
ومن. يقبل الش,,باب على ممارس,,ة بعض الرياض,,ات ب,,روح مفعم,,ة بالحم,,اس، ب,,الرغم من خطورتها

أخطر الرياضات رياضة تسلق الجب,,ال؛ ل,,ذلك يجب على المتس,,لق اإللم,,ام بك,,ل االس,,تعدادات المطلوب,,ة له,,ذه
الرياضة، وأن يتأكد من سالمة أدواته قبل تسلق الجبال شاهقة االرتفاع، ومن أهم هذه األدوات الحبل الم,,تين

.الذي يتدلى من أعلى الجبل، ويعقده المتسلق بعقدة قوية حول جسمه؛ حتى ال يسقط إن أفلتت يداه

:  استخرج من الفقرة-أ
«: .................................  منخفضة»مضاد - ٢«: ........................المعرفة»معنى - ١

:أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓)ضع عالمة - ب 
)       (.رياضة تسلق الجبال رياضة خطيرة وتحتاج إلى استعدادات- ١
)       (.تتحدث الفقرة عن تاريخ رياضة تسلق الجبال- ٢

لماذا يعد الحبل من أهم أدوات المتسلق؟ - ج 
..................................................................................................................

: اقرأ، ثم أجب. 12
هل تعلم أول من ابتكر أدوات تنظيف األسنان، يا آدم؟ : األب

ال يا أبي، من؟ : آدم
المصريون القدماء، فقد كانوا نابغين في العلم، واستخدموا أغصان النباتات الرطبة كفرشاة لتنظيف,: األب

الملح المطحون، وأوراق: أسنانهم، وباألخص النباتات العطرية، وصنعوا معجون األسنان من مادتين، هما
.النعناع؛ لحماية أسنانهم, من التلف

. يبدو أنك تعرف معلومات تاريخيًة كثيرًة: آدم
واآلن بعد إلمامك بهذه المعلومات، أرجو أن تهتم. نعم، أغلبية الكتب التي قرأتها كتب تاريخية: األب

.بتنظيف أسنانك

:  استخرج من الحوار-أ
«: .........................قلة»مضاد - ٢          «: ....................الفساد»معنى - ١
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:أمام العبارة غير الصحيحة( ✗)أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ( ✓) ضع عالمة -ب
)       (.األب يفضل قراءة كتب العلوم- ١
)       (.استخدم المصريون مادة الملح في تنظيف األسنان- ٢

 ما الدليل على اهتمام المصريين القدماء بسالمة أسنانهم؟,-ج
.................
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النصوص المتحررة :  (السؤال الثاني  (

اقرأ ثم أجب:.1

نيل بالدي               ما أبهاه!

يجري الخير            في دلتاه

يسقي الناس           ما أحاله!

يروي الزرع           ما أسخاه!

تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:.1
أقبحه  أجمله  أكرمه- أكبره أبهاهنيل بالدي ما              ! ) – – (

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة .2 )X:أمام العبارة الخطأ )
(  )للنيل أهمية كبيرة عند المصريين.                 .3
(تعجب الشاعر من تلوث نهر النيل وسخائه.      .4 (

اقرأ، ثم تخير اإلجابة الصحية: .5

تعبير حقيقي-  تعبير مجازي (يجري الخير في دلتاه            ( " "

. اقرأ ثم  أجب: 2

مصر يا مهد الكرم

مصر يا أرض الهرم

أنت بدء للحضارة

أنت للعلم منارة

أنت للدين البشارة

       هكذا تحكى األمم
هكذا خط القلم

تخير الصواب:.1
سبب -  ظهور  بداية - زيادة   : مهد ( معنى   – ( ) (
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) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة .2 )X:أمام العبارة الخطأ )
     تأخر ظهور الحضارة  المصرية) (

             تعرف األمم قدر مصر) (

تخير الصواب مما بين القوسين:.3
حقيقي  مجازي (مصر  للعالم منارة.     تعبير  – (

حقيقي  مجازي ( الهرم في مصر.       تعبير  – (

اقرأ ثم أجب: �  3
النيل العذب هو الكوثر                 والجنة شاطئه األخضر

ريان الصفحة والمنظر                  ما أبهى الخلد وما أنضر!
جعل اإلحسان له شرعا                 لم يخل الوادي من مرعى

ج ـ تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

أفضل   أعظم  - أنبل � أجمل أبهىما ( الخلد وما أنضر!.. معنى أبهى:  – (

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة  )X:أمام العبارة الخطأ  )

                 .منظر النيل جميل) (

         .جعل النيل البخل له شرًعا) (

حقيقي  مجازي"جـ  تخير:    (النيل العذب هو الكوثر              تعبير.....  – ( " "

اقرأ ثم أجب:.1

وق��ف الخل��ق ينظ��رون
جمي������عا 

أبني قواعد المجد.2 كيف 
وحدي 

وبناة األه��رام في س��الف
الده����ر 

الك������الم عند.3 ك��فوني 
التحدي 

ودرات�����������������������ه.4أنا ت��اج العالء في مف��رق
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فرائ����د عق�����������ديالشرق 

أـ  تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

 رفعة   عطاء   مشروع  إنجاز مجديبني المصريون ( الوطن:  – – – (

 الماضي سالف الدهرفي الحاضر  – صنع المصريون حضارة عظيمة:  – (

. (الغد  المستقبل  –

 أغن��وني عن الكالم  س��هلوا لي الكالم كفوني الكالم – عن��د التح��دي:  _ (

. (منعوني من الكالم  سمحوا لي بالكالم _

) أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة  )X:أمام العبارة الخطأ )

 الحضارة المصرية حديثة    ) (

o  ال قيمة للشرق بدون مصر    ) (

تخير:ج.
حقيقي- مجازي (أنا تاج العالء في مفرق الشرق  تعبير:          ( " "

   حقيقي- مجازي (أبني قواعد المجد وحدي    تعبير:               ( " "
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 اقرأ، ثم أجب:. 5

مصر يا أم البالد أنت غايتي والمرادبالدي بالدي بالدي لك حبي وفؤادي 

فوق جبين الدهر غرةمصر أنت أغلى درة 

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

)عيني - عقلي - جسدي - قلبي)           يتأثر بالمناظر المؤلمة., ؤادي- ف١

)سبب - هدف - دليل - حلم) كل طالب النجاح. اية- غ٢

- بعظمة المصريين. الدهر- سيشهد ٣ الجيل   - الوطن   - )العمر 

الزمن)

( ب( أجب بما هو مطلوب:

)...................(- أكمل: هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها: )العباد(١

)حقيقي - مجازي)- تخير: »مصر يا أم البالد« تعبير .............................٢

)حقيقي - مجازي)- تخير: »لك حبي« تعبير .......................................,٣

. اقرأ ثم أجب:6

سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل

حب الوطن ليس ادعاًء حب الوطن عمل ثقيل

ودليل حبي يا بلدي سيشهد به الزمن الطويل

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

)العمر - الوطن - الجيل - الدهر( بعظمة المصريين., الزمن- سيشهد ١

)سيرحل - سيبقى - سيصل – سينتهي( حب الوطن غريزًة ثابتًة فينا. يظل- س٢

)حقيقًة - كذًبا - مؤكًدا - معروًفا( ادعاًء.- حب الوطن حب صادق وليس ٣

)ب( أجب بما هو مطلوب:

)...................( - أكمل: هات من األبيات كلمًة لها النهاية نفسها: )جميل(١

)حقيقي - مجازي)- تخير: »سيشهد به الزمن الطويل« تعبير ................., ٢

)حقيقي - مجازي)- تخير: »حب الوطن ليس ادعاًء« تعبير ......................,٣

. اقرأ ثم أجب:7

أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا

وقفة األهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا
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في دفاعي وجهادي للبالد ال أميل ال أمل ال ألين

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

)نضعف - نقوى - نقاوم - ننصر( في الدفاع عن بالدنا.نلين - يجب أن ال ١

)العمل - الزمن - الحضارة - العلم(. الدهر- مصر باقية بقاء ٢

)أهاجم - أحمي - أهرب - أخون(عن بلدي طيلة حياتي. دافع - سأبقى أ٣

( ب( أجب بما هو مطلوب:

- أكمل: هات من األبيات كلمًة لها النهاية نفسها: الهنا ........................, ١

)حقيقي - مجازي)- تخير: »وقفة األهرام فيما بيننا« تعبير ..................... ٢

)حقيقي - مجازي)- تخير: »أنا مصري بناني من بنى« تعبير ...................,٣

: اقرأ، ثم أجب.5
:قال الشاعر

بالدي بالدي فداك دم,,,,ي          وهبت حياتي رًضا فاسلمي, 
فحبك عن,,دي كنبض الفؤاد          فلن تستكيني ولن تهزم,ي 
سنهتف باسم,ك جياًل فجياًل          فعيشي, بالدي لنا وانعم,ي 

: اختر اإلجابة الصحيحة- أ 
(تنعمي- تسلمي - تخضعي, - تعيشي                   )«: ....................تستكيني»معنى - ١
(بلدات– بليد - بلدان - بلد                              )«: .........................بالد»مفرد - ٢

:  أجب بالمطلوب-ب
«: ................................. اسلمي: »هات كلمًة من األبيات لها النهاية نفسها : أكمل- ١
(مجازي- حقيقي            )......................تعبير « بالدي تعيش في قلبي: »تخير- ٢

: اقرأ، ثم أجب.6
:قال الشاعر

نحن الفدا وهو الس,,كنيا صاحبي يحيا الوطن
من غير خوف أو ح,,زنبعنا له أرواح,,,,,,نا

د فذي يدي ال تس,,,تكنوبكل عزم في الف,,,ؤا

:  اختر اإلجابة الصحيحة-أ
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( القلب- العزم - اليد - الخوف                  )«: .......................   الفؤاد»معنى - ١
(راحة- روح - رائحة - مروحة «: ......................                         )أرواح»مفرد - ٢
  
:أجب بالمطلوب- ب 
«:  .....................سكن: »هات كلمًة من األبيات لها النهاية نفسها: أكمل- ١
(مجازي- حقيقي .................                              )تعبير « بعنا له أرواحنا,: »تخير- ٢

:اقرأ، ثم أجب .7
:قال الشاعر

فيه الجمال قد س,,,كن يا مصرنا يا موط,,ًنا  
نحن الفداء في المح,,ن تحيا به أرواح,,,,,نا

لن تستكين يا وط,,,,ن جيش األسود قال,,,ها 
من كل سوء أو ح,,,زن ولتسلمي يا مص,,رنا, 

: اختر اإلجابة الصحيحة- أ 
( التضحية- االحترام, - المحبة - اإلخالص               )«: ................الفدا»معنى - ١
(مواطنين- أطنان - أوطان - مواطن «: ................                                      )وطن»جمع - ٢

: أجب بالمطلوب-ب
«: .....................وطن: »هات كلمًة من األبيات لها النهاية نفسها: أكمل- ١
(مجازي,- حقيقي .....................                              )تعبير « فيه الجمال قد سكن: »تخير- ٢

: اقرأ، ثم أجب.8
:قال الشاعر

بالعلم في كل المهن    هيا بنا نبني الوط,,ن
أعداءه طول الزمن  نرجو له أن يت,,,قي 
بعزمه يحيا الوطن  فجيشه درع ل,,,,نا 

ال نبتغي منه الثمن  نحن الف,,,دا جند له 

: اختر اإلجابة الصحيحة- أ 
(نحمي- نتمنى - نتقي - نبني                     )«: ...........................نرجو»معنى - ١
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(هين- مهان - مهين - مهنة «: ............................                            )مهن»مفرد - ٢

:أجب بالمطلوب- ب 
«: .....................زمن: »هات كلمًة من األبيات لها النهاية نفسها: أكمل- ١
( مجازي- حقيقي .....................                       )تعبير « هيا بنا نبني الوطن:  »تخير- ٢

: اقرأ، ثم أجب.9
:قال الشاعر

ولن أحيا على أرض س,,واهولي وطن أعيش على هواه
وشمس الحب تعلو في سماهبنى التاريخ أهراًما ومجًدا,
له أبني  وأسع,,ى في رضاه          جعلت فداه أفئدًة وع,,مًرا

: اختر اإلجابة الصحيحة- أ 
( فرح- فخر - حب - تضحية             )«: ................................فدا»معنى - ١
(فوائد- فؤاد, - فائدة - مفيد                )«: ...............................أفئدة»مفرد - ٢
  
:أجب بالمطلوب- ب 
«: .....................سواه: »هات كلمًة من األبيات لها النهاية نفسها: أكمل- ١
(مجازي,- حقيقي .....................                  )تعبير « بنى التاريخ أهراًما ومجًدا: »تخير- ٢
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السؤال الثالث: الظواهر اللغوية. 

تخير مما بين القوسين:

! -؟  .- ، ؟- ! ثم تناولت فطوري   .- ، (استيقظت مبكرا  – ( ) – (

 ! - .- ؟ - ؛ (هل ذهبت إلى المدرسة اليوم  (

ه��ل علمتم  ،  !  . ؟  ، م��ا أروع العلم  : ؟  !  (قال المعلم  للتالميذ  _ _ _ ( ) _ _ _ (

 !  ، ؟   : (أمة جاهلة تقدمت  _ _ _ (

 ! ؟  .  ! (الواجب علينا  أن ندرك قيمة  العلم  _ _ _ (

 ! ، . ؟ .- ؛-؟ - ! فاشتريت لعبتي المفضلة  (دخلت المتجر _ _ _ ( ) (

 ،� ! - ؟ - ؛ (متى نذهب لزيارة األهرامات يا أمي (

! - ؟- .- ، (اإلنسان القوي يملك نفسه عند الغضب   (

  ! - ؟- :-، "ما أجمل صحبة المجتهد ) (

،؟ -. فرش��اة أس��ناني- :-، (وض��عت في حقيب��تي أش��يائي الشخص��ية  (

ومنشفتي، وقصتي المفضلة.
ماض- أمر- مضارع يدافع يدافع فعل: ( الجندي عن وطنه. كلمة ( ) (

حبيب لكل فرد من أبنائه. الوطن اسم ألنه: يب��دأ ب��ال  يس��بقهالوطن – (

(حرف جر  به تنوين- يسبقه نداء    –

فعل ماض��ي فع��ل مض��ارع يظهر – القمر في السماء لياًل. كلمة يظهر: – (

(فعل أمر

اس��م العلم نور –. تسمى الجملة السابقة جملة اس��مية ألنه��ا تب��دأ ب�����  (

(فعل  حرف –

 اسم  فعل- حرف مبكًراتستيقظ سما (�. كلمة مبكرًا  –  أس��نانهاوتغسل)
اسم  فعل - حرف تغسل  (بالفرشاة والمعجون؛ كلمة  – ( ) (

 م��اض  مض��ارع تمتلئ فعل:  _تمتلئ مصر بالمعالم السياحية كلمة  _ ( " "

(أمر

 جم��ع� م��ذكر س��الم  : متاحف –لكل محافظة متاحف خاصة بها، كلمة  ( " "

(جمع مؤنث سالم- جمع تكسير  مثنى –
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يس��بقها ح��رف ج��ر- به��ا متحف اس��م ألنه��ا:  )مصر متحف كبير كلمة  " "

 . (تنوين - تبدأ بال - يسبقها يا النداء
س,,قارة باآلث,,ار العظيم,,ة. كلم,,ة »تمتلئ«: ........ )مبت,,دأ - فع,,ل م,,اض - فع,,ل  تمتلئ 

مضارع - فعل أمر(

 األثرية المهمة في مصر. كلمة »المواقع«................., المواقعسقارة من 

)جمع مؤنث سالم - جمع مذكر سالم - جمع تكسير - مثنى(

 م,,,,ا قب,,,,ل الميالد. كلم,,,,ة »عص,,,,ر« اس,,,,م؛عصرتع,,,,ود اآلث,,,,ار المص,,,,رية إلى 

ألنها ...................

)آخرها تاء مربوطة - تبدأ ب, »أل« - آخرها تنوين - يسبقها حرف جر(

 دروسهم بجد. كلمة »الطالب« نوعها: ............ )مفرد - مثنى - جم,,عالطالبيذاكر 

- حرف(

قال الولد لجده )، /: / !( أحب وطني حبا ش,,ديًدا؛ ألني نش,,أت في,,ه )! /: / ،( وأكلت من

خيراته، فما أجمله من وطن )، /: / !( فهل تحب أنت وطنك )، /: / ؟)

 الضعيف., كلمة »مس,,اعدة«: ................. )فع,,ل م,,اض - اس,,م -مساعدةعلمني أبي 

فعل - حرف(

 مجهوًدا كبيًرا في مواقعهم. كلمة »المهندسون«: ....., )مفرد - مث,,نى -المهندسونيبذل 

جمع - حرف(

 كلمة »المصريين«, اسم؛ ألنها: ...........المصريين,القت الرياضة اهتماًما كبيًرا من .

)يسبقها حرف جر - بها تنوين - تبدأ ب, »ال« - تنتهي ب, »تاء« مربوطة(

(شجرتان. )هذا - هذان - هاتان - هؤالء ..................

هل أسعدت فق,يًرا من قب,ل )! / ؟ / ،( ستش,عر بس,عادة كب,يرة عن,دما تق,وم ب,ذلك؛ ألن,ك

تحاول أن تسعد اآلخرين مثلك )؟ / ، / !( وتحاول أيًضا أن تخفف عنهم )! / ؟ / .( فما

أجمل مساعدة الفقراء وإسعادهم )! / ؟ / ،(

العرب في عملية صناعة العطور. كلمة »أسهم«: ......... .   أسهم 

( فعل ماض - فعل مضارع - فعل أمر – خبر(

 لصناعة العطور. كلمة »النباتات«. ...................النباتاتدمج العرب 

)مثنى - جمع تكسير - جمع مؤنث سالم - جمع مذكر سالم(

 كلمة »التقطير« اسم؛ ألنها ................,التقطيرقام الكندي بابتكار آلة .
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)يسبقها حرف جر - بها تنوين - تبدأ ب, »ال« - يسبقها »يا« النداء(

(ابن سينا والرازي ................... عالمان كبيران في الطب.  )هم - هي - هما - هن

ق,ال ج,دي )! /: / ؟( ه,ل أش,رقت في الك,ون حض,ارة ب,دون معلم )! / . /؟( فم,ا أعظم

مكانة المعلم )؟/!/،( فهو الذي يتخرج من تحت يديه جميع المهن األخرى )! / . / ؟)
«مضارع, - ماض ..................            )فعل ( يذهب)كلمة «. يذهب صديقي إلى المكتبة-

( أمر
(تكسير,- مؤنث سالم - مذكر سالم ..................               )جمع ( تالميذ)كلمة «. نحن تالميذ
«تاًء مربوطًة - ال ..................        )اسم؛ ألن فيها ( الوطن)كلمة «. الوطن في قلوبنا-

(تنويًنا
«مضارع - ماض ............                           )فعل ( عاد)كلمة «. عاد االبن من السفر-

(أمر
«مؤنث سالم - مذكر سالم ............        )جمع ( المصريون)كلمة «. المصريون عظماء-

(تكسير
«تاًء مربوطًة - ال ............                       )اسم؛ ألن فيها ( كتاًبا)كلمة «. قرأت كتاًبا-

(تنويًنا
«مضارع, - ماض ............                            )فعل ( نحب)كلمة «. نحن نحب الوطن-

(أمر
«,مؤنث سالم - مذكر سالم  ........ )جمع( األطباء)كلمة «. نجح األطباء في عالج المرضى-

(تكسير
«تاًء- تنويًنا, - ال ......   )اسم؛ ألن فيها ( المعلم)كلمة «. قرأت عن المعلم المصري, القديم

(مربوطًة
«مضارع - ماض ...................   )فعل ( يتعاون)كلمة «. يتعاون العلماء لخدمة أوطانهم-

(أمر
«مؤنث سالم - سالم  مذكر.....)جمع ( مسارات)كلمة «. تهاجر الطيور في مسارات محددة-

(تكسير
«(تنويًنا,- تاًء مربوطًة - ال ........... )اسم؛ ألن فيها ( شاهقة)كلمة «. رأيت جبااًل شاهقة االرتفاع
«(أمر- مضارع, - ماض .....................         )فعل ( لعب)كلمة «. لعب األوالد كرة السرعة
«مؤنث سالم - مذكر سالم .....)جمع( المصريون)كلمة «. المصريون القدماء بنوا األهرام-

(تكسير
«تاًء- تنويًنا, - ال .........   )اسم؛ ألن فيها ( أوراق,)كلمة «. هذه أوراق, من نبات النعناع

(مربوطًة
حافظوا, على الهدوء في الفصل    قالت المعلمة / . (                                   . ،) : /
(؟                                                            ) . / المخترعون يفيدون الوطن ! /
(؟                                                         ) . / هل ذهبت إلى المدرسة اليوم : /
 (؟ / ، .                                         ) وأخي يحب العلوم   أنا أحب الرياضيات ! /
(؟                                                        ) أين ولد الدكتور, مجدي يعقوب ! / . /
 (؛ .                                              ) ! / :/ أحب رياضة كرة السرعة   قال حسام
مجدي يعقوب طبيب مصري, عالمي / . (                                                  ،) : /
(؟ / ،                                                                   ) ما أجمل هذه اللوحة ! /
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(؟                                                     ) زار األصدقاء المتحف المصري ! / . /
(؛                                                            ) ! / : / ما أعظم حضارتنا

                   



ـ: التعبير (السؤال الرابع  (

 ـ  اقرأ، الفقرة ثم أجب:1

 التي حلمت بها دعوني أحكي لكم ما حدث. في البدايةسأقتني الدراجة"أخيرا 
ي��وم الجمعةأخبرني أبي بعد نجاحي بأنه سيشتري لي الدراجة التي حلمت بها 

،مع��رض بي��ع ال��دراجاتوكدت أطير من الفرح،� بعد ذل��ك ذهبت م��ع أبي إلى 
ورأيت العديد من الدراجات مختلفة األشكال واأللوان.

"وأخيرا اشتريت دراجة زرقاء فأنا سعيد جدا.

أكمل من خالل فهمك للفقرة:

.................................:الحدث
 ............................:وقت الحدث
.....................:مكان الحدث

 ـ اقرأ، ثم أجب:2

 وقبل نهاية الفصل الدراس��ي األول،،بزيارة المتحف المصريكان يحلم "" 
جمع زمالء المدرسة وتح��دث معهم عن المتح��ف المص��ري وش��جعهم على أن
يطلبوا من إدارة المدرسة القيام برحلة في إجازة نصف العام إلى القاهرة لزيارة
المتحف المصري، وكم كانت فرحته عندما وجد في لوحة اإلعالنات إعالنً��ا عن

.  لع��ام  األســبوع األول من إجــازة نصــف ا في زيارة إلى المتحف المصــري
"عرف ساعتها أن تحقيق األحالم أمر ممكن.

...........:الحدث
.................:زمن الحدث
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........:الجملة الختامية

 اقرأ، ثم أجب:3

لم أكن، ألبس في ي��دى س��اعة رقمية"منذ صغري وأنأ أحلم باليوم الذي 
 دخل أبي غرفتي قبل اختبار نهاية العام،في البدايةأتخيل أني سأحصل عليها. 

وأخبرني أنه سيشتري لي الساعة التي أحلم بها؛ إذا حققت ترتيبا متق��دما في
 ي�وم الخميسبع��د ذل�ك وفى االمتح�ان؛ ف�رحت فرح�ا ش�ديدا وش��كرت أبي.

وأخ��يرا، ورأيت أنواع��ا وأش��كاال متع��ددة،  مح��ل بي��ع الس��اعاتذهبت مع أبي
"اشتريت ساعتي الصفراء المفضلة، فأنا سعيد بها.

أكمل من خالل فهمك للفقرة:

.................................:الحدث
 ............................:وقت الحدث
...........................:مكان الحدث

 ,اقرأ، ثم أجب:4

"  التي حلمت بالذهاب إليها س��أحكي سأسافر إلى مدينة األقصرأخيرا، 
لكم ما حدث. في البداية أخ��برني أبي أن��ه بع��د نج��احي في الفص��ل الدراس��ي

في األس��بوعاألول سيسمح لي باالشتراك في معسكر لمدينة  األقصر، ويعقد 
. بعد ذلك أعطاني أبي المبلغ المحدد لالش��تراكاألول من أجازة منتصف العام

في المعسكر، وذهب معي إلى المدرسة ليوقع على موافقة كتابية باالش��ترك،
، واستمتعت بزيارته��ا، فأن��ا س��عيدوذهبت لمدينة األقصروأخيرا تحقق الحلم 

"جدا.

أكمل من خالل فهمك للفقرة 

......:الحدث
 ........:وقت الحدث
..........مكان الحدث

.  اقرأ، ثم أجب:5
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هل شعرت يوًما بالفخر الشديد ألنك مصري؟ هذا ما شعرت ب,,ه الي,,وم عن,,دما رأيت علم بالدي

يرفرف في دورة األلعاب األولمبية التي كانت في اليابان.

في البداية كنت أتابع بالتلفاز بعض األلعاب الرياضية المفضلة لدي ب,,دورة األلع,,اب األولمبي,,ة،

م بالدهم تظهر على الشاش,,ة، فوج,,دت علماوبعد ذلك سمعت المعلق يذكر أسماء الالعبين وأعل

مصر، وحينها شعرت بالفخر الشديد وتمنيت فوًزا كبيًرا لهؤالء األبطال.

فجأًة بدأت بينهم المنافسات بقوة، وتحمست كثيًرا، وأخذت أش,,جع بل,,دي، لق,,د اقتربن,,ا من الف,,وز

بالذهبية.

وأخيًرا، بدأ الحكم يعلن أسماء الفائزين بالميداليات، فإذا بمصر تحص,ل على الميدالي,ة الذهبي,ة،

ويرتفع علمها باليابان، ويصعد البطل على منصة التتويج.

أتمنى أن نكون دوًما في المقدمة، ونحقق أفضل المراكز بجميع األلعاب.

أكمل:

الجملة االفتتاحية هي ........................................................................

مكان الحدث ..................................................................................

وقت الحدث ....................................................................................

. اقرأ ثم أجب:6

في منزلنا بأحد األركان ثالجة فضية اللون متوسطة الحجم، وملصق عليها ورقة بالكمي,,ة ال,,تي

تس,,تهلكها من الكهرب,,اء، وال,,تي ح,,رص أبي من,,ذ ش,,رائها على أن تك,,ون من المنتج,,ات األق,,ل

استهالًكا للكهرباء. الثالجة ال غًنى عنه,,ا، فهي ال,,تي تحف,,ظ األطعم,,ة والمش,,روبات من التل,,ف،

ومن مميزاته,,ا أن به,,ا مكاًن,,ا لص,,ناعة مكعب,,ات الثلج، كم,,ا يمكنن,,ا التحكم في درج,,ة حرارته,,ا

ومقس,,,مة إلى أدراج لحف,,,ظ الخض,,,راوات, والفاكه,,,ة، فهي تش,,,به ال,,,دوالب من حيث األرف,,,ف

واألدراج.. ومن عيوبها أنها األداة الوحي,,دة ب,,المنزل ال,,تي تعم,,ل طيل,,ة الي,,وم بال توق,,ف؛ ل,,ذلك

تكون من أكثر األجهزة استهالًكا للكهرباء، وعلى الرغم من ذل,,ك فمن رأيي أن الثالج,,ة مطلب

أساسي لكل عائلة وال غًنى عنها.

أكمل:

النص الوصفي يتحدث عن .................................................................

شكله .............................................................................................

أهم استخداماته ...................................................................................
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:اقرأ، ثم أكمل- 7
هل قابلت شخًصا مشهوًرا, قبل ذلك؟ حدث هذا معي األسبوع, الماضي، في يوم الجمعة خرجت مع»

أسرتي كالعادة، وذهبنا إلى مركز, تجاري، وهناك تجولنا وشاهدنا, محال المالبس والهدايا, واأللعاب، وبعد
ذلك جلسنا في مطعم، ونظرت, إلى يميني فوجدت شخًصا شعرت أني رأيته من قبل، ومرت دقيقة حتى

الذي قرأت عنه في فصلي، ذهبت إليه وسلمت عليه،( مجدي يعقوب)تذكرته، كان هذا الشخص الدكتور, 
!«وشكرته على مساعدته المرضى، ما أجمل أن تقابل شخصيًة عظيمًة وجًها لوجه

:..............................................................................................الجملة االفتتاحية
:.........................................................................................................الحدث

: ..........................................................................................زمن الحدث ومكانه

:قرأ، ثم أكمل- 8
من األشياء الجميلة أن نقضي وقًتا رائًعا مع األصدقاء، ففي صباح يوم السبت الماضي, ذهبت مع»

زمالئي في رحلة إلى محمية طبيعية ومعنا, معلم العلوم، كان يوًما ممتًعا حقا؛ فقد استمتعنا, بمشاهدة الصخور,
وعندما قررنا, العودة، اجتمعنا في مكان. الحجرية والطيور المهاجرة، والتقطنا عدًدا من الصور التذكارية

التجمع، وفي أثناء انتظار, الحافلة كان كل طالب يصف لزمالئه أجمل منظر, شاهده، وعند غروب الشمس
.«وصلت الحافلة، فركبنا وعدنا، وكنا سعداء بهذه الرحلة العلمية والترفيهية

: ..........................................................................................................الحدث
: ....................................................................................................مكان الحدث

: ................................................................................................الجملة الختامية
 

:اقرأ، ثم أكمل- 9
هيا استيقظي يا فاطمة؛ حتى ال: في صباح يوم الخميس الماضي، أيقظني صوت أمي وهي تقول»

نتأخر عن استقبال والدك، ارتدينا مالبسنا، واشترت أمي بعض األزهار، وصلنا إلى مطار القاهرة قبل
موعد وصول, الطائرة، وقفنا ننتظر في صالة الوصول، ولكن لم تصل الطائرة في موعدها، شعرنا, بالقلق،

وبعد دقائق أعلنت اإلذاعة الداخلية بالمطار, عن تأخر الطائرة ساعًة بسبب األمطار، جلست أنتظر مع أمي،
!«وأنا أتمنى أن يمضي الوقت سريًعا ألرى أبي الحبيب

: ........................................................................................................ الحدث
: ................................................................................................. مكان الحدث

: .............................................................................................    الجملة الختامية

:اقرأ، ثم أكمل- 10 
انظروا، هذه صورتي وأنا أحمل كرة القدم التي اشتريتها, الشهر الماضي؛ أللعب بها مع أصدقائي، وهي»

كرة دائرية عليها قطع من الجلد باللونين األبيض واألسود، وتشبه كرة السلة في الحجم، وما يجعلها مميزًة
حقا أن اسمي مكتوب عليها بخيط أحمر بارز، ولكنها ثقيلة الوزن قلياًل؛ لذلك يجب أال ألعب بها كثيًرا؛ حتى

ال تؤلم قدمي، ولكنها تعجبني على أي حال، وأرجو أن أستمتع بها مع أصدقائي،, فرياضة كرة القدم
.«رياضتي, المفضلة
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: ...........................................................................................شكل كرة القدم
: .............................................................................................من مميزاتها,
: ...............................................................................................من عيوبها

:اقرأ، ثم أكمل- 11 
لكل منا هدية يفضلها على غيرها من الهدايا، وبالنسبة لي فهديتي, المفضلة هي حذائي الجديد الذي»

أهداه لي أبي في عيد ميالدي، وهو حذاء صغير, مصنوع من الجلد، ولونه أزرق فاتح يشبه لون السماء،
أحب هذا الحذاء كثيًرا؛ ألنه حذاء رياضي, مريح جدا، ومقاسه مناسب لي، ولكنه يتسخ سريًعا, بسبب لونه
الفاتح، آخذ هذا الحذاء معي في كل مكان، وباألخص في النادي في أثناء التدريب، كم أنا سعيد بحصولي,

.«على هذا الحذاء الجميل
: .....................................................................................شكل الحذاء الجديد

: ............................................................................................من مميزاته
: ..............................................................................................من عيوبه

: الخط (السؤال الخامس  (

اكتب بخط النسخ:.1

"    حضن مصر يتسع للجميع "

.......................   

اكتب بخط النسخ: .2

       "تحقيق األحالم أمر ممكن"

..........................................    

اكتب بخط النسخ:.3

مصر مهد الحضارات               " "

............................................

اكتب بخط النسخ:.4

"العلم كنز ال يفنى"          
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........................................

  اكتب بخط النسخ:.5

ما أعظم مكانة المعلم!,

.............................................................

  اكتب بخط النسخ:.6

القراءة حياة.

..........................................................

  اكتب بخط النسخ:.7

الوطن هو االنتماء والوفاء والتضحية.

...................................................................

. اكتب بخط النسخ جملًة من إنشائك عن فضل المعلم- 8  
...................................................................................................................

. اكتب بخط النسخ جملًة من إنشائك عن فضل العلماء- 9  
...................................................................................................................

.اكتب بخط النسخ جملًة من إنشائك عن اختراع معاصر- 10 
...................................................................................................................

.  اكتب بخط النسخ جملًة من إنشائك عن حب الوطن-11
....................................................................................................................

. اكتب بخط النسخ جملًة من إنشائك عن رد الجميل للوطن- 12
.....................................................................................................................
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إجابة اختبار اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي

السؤال األول ) القراءة المتحررة  ( 

 ـ اقرأ ثم أجب:1

"الوطن حبيب إلى كل فرد من أبنائه، عزيز على كل نفس، وفوق ك��ل
شبر من أرضه قصة من قصص الكفاح؛ لهذا يحن الم��رء إلى وطن��ه كلم��ا
بعد عنه، ويود لو يعود إليه مهما بعدت المسافات، ومن أجل الوطن تهون
مصاعب الحياة. فيا أبناء مصر، إن مصر غنية بثرواتها، وهذه ال��ثروات في
حاجة إلى جهودكم الستغاللها؛ فحافظ عزيزي الطالب على أرض��ها؛ ح��تى
تظ��ل مص��ر واح��ة األمن واألم��ان، وي��رتقى وطنن��ا الغ��الي عالي��ا، وينعم

بالرفاهية والرخاء.

تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:أ()
 في وطني          ) السعادة- الطمأنينة- الفخر- األمل باألمانأشعر.1

   )

 أم��ام العب��ارةX ( أمام العبارة الص��حيحة وعالم��ة )) ب � ضع عالمة )
الخطأ :

 (يضحي األبناء بحياتهم من أجل وطنهم.        )-1
Xيشعر اإلنسان في وطنه بالخوف.              )) -2

)ج( كيف تجعل مصر واحة لألمن واألمان؟  باستغالل ثرواتها والحف��اظ
على أرضها

 ـ اقرأ ثم أجب:2

"تمتلئ مصر بالمعالم السياحية الخالدة؛ ففي الجيزة : حديقة الحيوان��ات،
واألهرامات، وبرج الجزيرة ،وفي القاهرة :المتحف المصري، وقلعة صالح
الدين، ، وفي األقصر معبد الكرن��ك، وطري��ق الكب��اش وفى� أس��وان معب��د
فيلة، وجزيرة النباتات، وفي� اإلسكندرية: عمود السواري، وقلعة قايتب��اي،
ومتحف المجوهرات الملكية، وفي كل محافظ��ة مت��احف خاص��ة به��ا؛ ل��ذا

يقال إن مصر متحف كبير غنى باآلثار المتنوعة" 

أ � هات من الفقرة السابقة مرادف ما تحته خط فيما يلي :

1



 بالسكان " مرداف: تكتظ  ....تمتلئ.تكتظ"القاهرة 

( أم��ام العب��ارةX ( أمام العبارة الص��حيحة وعالم��ة) ب � ضع عالمة )
الخطأ :

 ((   من المعالم السياحية في اإلسكندرية قلعة صالح الدينX
(   يقال إن مصر متحف كبير) 
 (( ال توجد معالم سياحية في جميع محافظات مصرX

ج ـ أكمل: 

من المعالم السياحية في أسوان :معبد فيلة وفي األقصر الكرنك .

 ـ اقرأ ،ثم أجب :3

"مص��ر وط��ني العزي��ز وقلب العروب��ة الن��ابض، طبيعته��ا خالب��ة، وتاريخه��ا
عري��ق، وتزخ��ر بكنوزه��ا الس��ياحية المتع��ددة، مث��ل: الس��ياحة الثقافي��ة،
والسياحة العالجية، والسياحة الديني��ة..  وموق��ع مص��ر بين ق��ارات الع��الم
موقع استراتيجي؛ فهي تربط بين بحرين: األحمر والمتوس��ط، وترب��ط بين
قارتين آسيا وأفريقيا، ومناخ مصر معتدل، وأهلها طيبون. ما أجمل وط�ني

مصر!"

أ � تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

 قلبي بحب وطني         ) يزدحم-  يمتلئ- يزيد- يعلم(.يزخر

 ( أمام العبارةX ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ب � ضع عالمة )
الخطأ :

 (Xتربط مصر بين البحر المتوسط والبحر الميت.        )

 ( تقع مصر في قارة أفريقيا .              )

)ج( علل : أهمية موقع مصر للع��الم. ألن��ه موق��ع اس��تراتيجى� حيث ترب��ط
مصر بين بحرين وتربط بين قارتين ومناخها معتدل .

 � اقرأ� ثم أجب 4

ــاريخ" تتجلى شــهامة المصــريين فى المواقــف الصــعبة، والت
حافـــل بهـــذه المواقـــف، ومن هـــذه المواقـــف مشـــاركتهم
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ــويس؛ ــاة الس ــتثمار قن ــهادات اس ــراء ش ــدخراتهم فى ش بم
ــادس من ــويس، وفي الس ــاة الس ــر قن ــروع  حف ــل مش لتموي

ــام  ــطس ع ــاح2015أغس ــع افتت ــد م ــانت البالد على موع ، ك
مشروع قناة السويس الجديدة، وقد أدى المشروع إلى زيــادة
استيعاب قناة السويس للسفن العمالقة، وهــو مــا ســاعد في

زيادة دخل القناة.

أ � تخير معاني الكلمات التي تحتها خط مما  بين القوسين: � 

شهامة المصريين فى المواقف الصعبة. معنى تتجلى : �تتجلى� 
) تشارك - تظهر - تعود – تسرع(

 به��ذه المواق��ف. مع��نى .حاف��ل : )  مليء - س��عيد –حافلالت��اريخ 
مشغول – ثابت (

 أم�ام العب�ارةX ( أم��ام العب�ارة الص��حيحة وعالم��ة )) ب � ضع عالم�ة )
الخطأ :

 ( رفض المصريون المشاركة في تمويل القناةX )  
(  مشروع قناة السويس الجديدة ساعد على زيادة  دخل القناة) 

ج- متى تم افتتاح قناة السويس الجديدة ؟

2015في السادس من أغسطس عام 
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. اقرأ، ثم أجب: 5

 ب,,ئًرا٥٢"سقارة" مدينة جميلة، وهي من المواقع األثرية المهمة في مصر، اكتشف بها معبد و 

 تابوًتا، يعود ت,,اريخ ه,,ذه االكتش,,افات إلى عص,,ر الدول,,ة المص,,رية الحديث,,ة قب,,ل الميالد،٥٠و 

والتي يع,,د رمس,,يس الث,,اني أش,,هر ملوكه,,ا، وهي مدين,,ة تظه,,ر لن,,ا - بين حين وآخ,,ر- كنوزه,,ا

القيمة، وقد القت مدينة »سقارة« شهرًة واسعًة في كثير من المحافل الدولية.

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

األثرية العظيمة. باألماكن تمتلئ مصر -1

)........المواقع........(,

 تاريخ آثار مصر إلى العصور, القديمة.   يرجع-2

).........يعود..........(,

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

(✓)يعد رمسيس الثاني أشهر ملوك الدولة المصرية الحديثة قبل الميالد. -1

)×( تابوًتا. ٥٢ بئًرا، و ٥٠اكتشف حديًثا في سقارة معبد، و -2

(✓)لمدينة »سقارة« شهرة واسعة في المحافل الدولية. -3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة. 

أي عنوان مناسب يكتبه

التلميذ ...................................................................................,

. اقرأ ثم أجب:6

"القت الرياضة اهتماًما كبيًرا من المصريين, القدماء؛ ألنهم كانوا حريصين على لياقتهم البدني,,ة

وإمت,,اع أنفس,,هم؛ ل,,ذا مارس,,وا العدي,,د من األلع,,اب، وب,,األخص رياض,,ة ال,,رمح ال,,تي ك,,انوا

يستخدمونها في الصيد للعثور على الطعام، وق,د ك,انت األلع,اب تم,ارس ب,الكرات والمض,ارب

المصنوعة من أشجار النخيل، وفي الوقت المعاص,,ر تح,,ولت ه,,ذه األلع,,اب إلى ألع,,اب أولمبي,,ة

منتشرة حول العالم".

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

 كرة القدم اهتمام المصريين(.نالت- )1

).......القت..........(
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 كرة القدم.خاصًة- أمارس رياضات مختلفًة 2

).......األخص.......(,

أصبحت الرياضة جزًءا أساسيا بحياتنا. الحالي - في الوقت 3

).......المعاصر......(,

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

)×(- كانت مضارب األلعاب تصنع من الحديد.1

(✓)- اهتم المصريون, القدماء بالرياضة اهتماًما كبيًرا.2

(✓)- أصبح كثير من الرياضات التي كانت تمارس قديًما ألعاًبا أولمبيًة. 3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة. 

أي عنوان مناسب يكتبه

التلميذ ...................................................................................,

. اقرأ ثم أجب:7

"أسهم العرب في عملية صناعة العطور، وذلك بتطبيق العديد من التجارب واألبحاث، ف,,دمجوا

النباتات مع أشياء أخرى للوصول ألفضل العطور، وك,ان الع,الم الع,ربي الكن,دي ممن أس,هموا

في هذه الصناعة، فهو الذي قام بابتكار آلة التقطير في القرن التاسع الميالدي؛ لتقطير الكح,,ول

وإضافته للعطور، ولم يكن األمر بهذه السهولة، إنما واجهه كثير من العقبات، لكنه لم يستس,,لم،

وتمسك بهدفه".

) أ ( هات من الفقرة معاني الكلمات التي تحتها خط:

الكاميرا للعالم الحسن بن الهيثم., اختراع يعود الفضل في -1

).......ابتكار......(

العلماء العرب في كثير من اختراعاتنا الحديثة. شارك  -2

).......أسهم.......(

 لكنهم لم يستسلموا. الصعاب،جميع العلماء واجهوا كثيًرا من -3

)....العقبات.......(

  ( أمام غير الصحيحة:  ✗  ( أمام العبارة الصحيحة و)  ✓  )ب( ضع عالمة )

)×(ابتكر العالم الكندي أدوات للجراحة. -1
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(✓)تم ابتكار آلة التقطير في القرن التاسع الميالدي. -2

)×(واجه الكندي كثيًرا من العقبات التي انتهت باستسلمه في النهاية. -3

)جـ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

أي عنوان مناسب يكتبه

التلميذ ...................................................................................,
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اقرأ ثم أجب:�. 8
أ- استخرج من الفقرة:

- النابغ.١
- بدا.٢

( أمام العبارة غير الصحيحة:�✗( أمام العبارة الصحيحة،� وعالمة )✓ب- ضع عالمة )
١( -✓.)
٢( -✗.)

ج- اإلجابة متروكة لتقدير المعلم بما يتناسب مع الفقرة.

اقرأ ثم أجب:�. 9
أ- استخرج من الفقرة:

- فرغت.١
- متينة.٢

( أمام العبارة غير الصحيحة:�✗( أمام العبارة الصحيحة،� وعالمة )✓ب- ضع عالمة )
١( -✗.)
٢( -✗.)
ج- الذي علم االبن حب الوطن هو األب. )أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة( 

اقرأ ثم أجب:�. 10
أ- استخرج من الفقرة:

- مفعمة.١
- يلتفون.٢

( أمام العبارة غير الصحيحة:�✗( أمام العبارة الصحيحة،� وعالمة )✓ب- ضع عالمة )
١( -✗.)
٢( -✗.)

ج- أقام مشروعًا يعمل به الكثير من الشباب المصري. )أي إجابة تؤدي المعنى
نفسه مقبولة(

اقرأ ثم أجب:�. 11
أ- استخرج من الفقرة:

- اإللمام.١
- شاهقة.٢

( أمام العبارة غير الصحيحة:�✗( أمام العبارة الصحيحة،� ، وعالمة )✓ب- ضع عالمة )
١( -✓.)
٢( -✗.)

ج- ألنه مصدر األمان. / حتى ال يسقط المتسلق إن أفلتت يداه. )أي إجابة تؤدي
المعنى نفسه مقبولة(

اقرأ ثم أجب:�. 12
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أ- استخرج� من الحوار: 
- التلف.١
- أغلبية.٢
( أمام العبارة غير الصحيحة:�✗( أمام العبارة الصحيحة،  وعالمة )✓ب- ضع عالمة ) 
١( -✗.)
٢( -✓.)
ج- الدليل أنهم ابتكروا أدواٍت لتنظيف األسنان، مثل: الفرشاة، ومعجون األسنان.  

)أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة( 
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السؤال الثاني ) النصوص المتحررة (  : 

 � اقرأ� ثم أجب:1

نيل بالدي               ما أبهاه!

يجري الخير            في دلتاه

يسقي الناس           ما أحاله!

يروي الزرع�           ما أسخاه!

تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:أ()

 !             )أقبحه� – أجمله – أكرمه- أكبره(� أبهاهنيل بالدي ما

 أم�ام العب�ارةX ( أم�ام العب�ارة الص�حيحة وعالم�ة )) ب  ضع عالم�ة )
الخطأ :

 (للنيل أهمية كبيرة عند المصريين.                 )-
(xتعجب الشاعر من تلوث نهر النيل وسخائه.    )-

ج  اقرأ، ثم تخيراإلجابة الصحية: 

"يجري الخير في دلتاه"           ) تعبير حقيقي-  تعبير مجازي(

اقرأ ثم  أجب: .2
مصر يا مهد الكرم-
مصر يا أرض الهرم-

أنت بدء للحضارة-
أنت للعلم منارة-
أنت للدين البشارة-

 هكذا خط القلم      هكذا تحكى األمم-
أ �  تخير الصواب :

 معنى  ) مهد( : )   سبب -  ظهور – بداية- زيادة (-
 أمام العبارةX ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )) ب � ضع عالمة )-

الخطأ :
X تأخر ظهور الحضارة  المصرية )) -

9



     تعرف األمم قدر مصر        )) -
ج�-   تخير الصواب مما بين القوسين  :-
مصر  للعالم منارة.     تعبير ) حقيقي – مجازي (-
 الهرم في مصر.       تعبير ) حقيقي – مجازي (-

اقرأ ثم أجب: �  3
النيل العذب هو الكوثر                 والجنة شاطئه األخضر

ريان الصفحة والمنظر                  ما أبهى الخلد وما أنضر!
جعل اإلحسان له شرعا                 لم يخل الوادي من مرعى

ج ـ تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

 )أفضل  – أعظم  - الخلد وما أنضر! .. معنى أبهى : أبهى�  ما
أنبل ـ أجمل (

  أم��ام العب��ارةX ( أم��ام العب��ارة الص��حيحة وعالم��ة )) ب � ضع عالمة )
الخطأ :

 ()منظر النيل جميل .      -
X)) جعل النيل البخل له شرعا .    -

"  تعبير .....النيل العذب هو الكوثر"                 جـ  تخير:  " 
 ( – مجازي) حقيقي 

. اقرأ ثم أجب :4

وقف الخلق ينظرون-
جميــــــعا 

كيف أبني قواعد--
المجد وحدي 

وبناة األهرام في-
سالف الدهــــر 

كــفوني الكــــــالم--
عند التحدي 

أنا تاج العالء في مفرق-
الشرق 

ودراتــــــــــــه--
فرائــــد
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عقـــــــــــدي 

أـ  تخير المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط :

 الوطن: ) رفعة  – عطاء  – مشروعمجديبني المصريون -
– إنجاز( 

 صنع المصريون حضارة عظيمة :سالف الدهرفي -
)الحاضر –الماضي – الغد – المستقبل  (.

 عند التحدي: ) أغنوني عن الكالم _ سهلواكفوني الكالم -
لي الكالم – منعوني من الكالم _ سمحوا لي بالكالم (.

 أم��ام العب��ارةX ( أم��ام العب��ارة الص��حيحة وعالم��ة ) ) ب � ضع عالمة )
الخطأ :

 (xالحضارة المصرية حديثة  )-
 (ال قيمة للشرق بدون مصر  )-
تخير :-
"أنا تاج العالء في مفرق الشرق"  تعبير:         ) حقيقي- مجازي (-
"أبني قواعد المجد وحدي"    تعبير:              ) حقيقي- مجازي (-
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.  اقرأ، ثم أجب:5

مصر يا أم البالد أنت غايتي والمرادبالدي بالدي بالدي لك حبي وفؤادي 

فوق جبين الدهر غرةمصر أنت أغلى درة 

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

- يتأثر بالمناظر المؤلمة., ؤادي- ف١ جسدي   - عقلي   - )عيني 

)قلبي

 - دليل - حلم)هدف)سبب -  كل طالب النجاح. اية- غ٢

- بعظمة المصريين. الدهر- سيشهد ٣ الجيل   - الوطن   - )العمر 

)الزمن

( ب( أجب بما هو مطلوب:

).....البالد......(- أكمل: هات من البيتين كلمًة لها النهاية نفسها: )العباد(١

)مجازي)حقيقي - - تخير: »مصر يا أم البالد« تعبير .............................٢

 - مجازي)حقيقي)- تخير: »لك حبي« تعبير .......................................,٣

. اقرأ ثم أجب:6

سيظل ذكرك في فمي ووصيتي في كل جيل

حب الوطن ليس ادعاًء حب الوطن عمل ثقيل

ودليل حبي يا بلدي سيشهد به الزمن الطويل

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

(الدهر)العمر - الوطن - الجيل -  بعظمة المصريين., الزمن- سيشهد ١

 - سيصل – سينتهي(سيبقى)سيرحل -  حب الوطن غريزًة ثابتًة فينا. يظل- س٢

 - مؤكًدا - معروًفا(كذًبا)حقيقًة -  ادعاًء.- حب الوطن حب صادق وليس ٣

)ب( أجب بما هو مطلوب:

).....ثقيل......( - أكمل: هات من األبيات كلمًة لها النهاية نفسها: )جميل(١

)مجازي)حقيقي - - تخير: »سيشهد به الزمن الطويل« تعبير ................., ٢

 - مجازي)حقيقي)- تخير: »حب الوطن ليس ادعاًء« تعبير ......................,٣
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اقرأ ثم أجب:. 7

أنا مصري بناني من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفنا

وقفة األهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي أنا

في دفاعي وجهادي للبالد ال أميل ال أمل ال ألين

) أ ( اختر المعنى الصحيح للكلمة التي تحتها خط:

 - نقوى - نقاوم - ننصر(نضعف) في الدفاع عن بالدنا.نلين - يجب أن ال ١

 - الحضارة - العلم(الزمن)العمل - . الدهر- مصر باقية بقاء ٢

 - أهرب - أخون(أحمي)أهاجم - عن بلدي طيلة حياتي. دافع - سأبقى أ٣

( ب( أجب بما هو مطلوب:

- أكمل: هات من األبيات كلمًة لها النهاية نفسها: الهنا .......الفنا........, ١

)مجازي)حقيقي - - تخير: »وقفة األهرام فيما بيننا« تعبير ..................... ٢

)مجازي)حقيقي - - تخير: »أنا مصري بناني من بنى« تعبير ...................,٣

 .اختر اإلجابة الصحيحة:8
- تخضعي.١
- بلد .٢

 - أجب بالمطلوب:
- تهزمي / انعمي / دمي.١
- مجازي.٢

.  اختر اإلجابة الصحيحة:�9
- القلب.١
- روح.٢

 - أجب بالمطلوب:
- وطن / حزن / تستكن.١
- مجازي.٢

.  اختر اإلجابة الصحيحة:�10
- التضحية.١
- أوطان.٢

 - أجب بالمطلوب:
- سكن / حزن / محن.١
- مجازي.٢
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.  اختر اإلجابة الصحيحة:�11
- نتمنى.١
- مهنة.٢

 - أجب بالمطلوب:
- وطن / مهن / ثمن.١
- مجازي.٢

.  اختر اإلجابة الصحيحة:�12
- تضحية.١
- فؤاد.٢

 - أجب بالمطلوب:
- سماه / رضاه / هواه.١
- مجازي.٢
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السؤال الثالث: الظواهر اللغوية. 

تخير مما بين القوسين:

)! -استيقظت مبكرا)، - . – ؟- !( ثم تناولت فطوري)، - . – ؟
 )! - . - هل ذهبت إلى المدرسة اليوم)؟ - ؛
!_ . _ ق��ال المعلم  للتالمي��ذ  ) ؟ _ ! _ :_، ( م��ا أروع العلم ) ؟

_، (  هل علمتم أمة جاهلة تقدمت ) : _ ؟ _ ، _!( 
) !_الواجب علينا  أن ندرك قيمة  العلم ) ! _ . _ ؟ 
دخلت المتج����ر) .- ،- ؟ - !( فاش����تريت لعب����تي المفض����لة ) ؟

 ) !_، _. _

)، � ! - متى نذهب لزيارة األهرامات يا أمي)؟ - ؛ 
)! - اإلنسان القوي يملك نفسه عند الغضب,  )، - . - ؟
"  )! - ما أجمل صحبة المجتهد) ،- : - ؟
، وض,,عت في حقيب,,تي أش,,يائي الشخص,,ية )) ،- : - ؟ -.( فرش,,اة أس,,ناني

ومنشفتي،وقصتي المفضلة.
 )يدافع الجندي عن وطنه. كلمة)يدافع( فعل:)ماض- أمر- مضارع
 .اسم ألنه:)  يبدأ بال –الوطنالوطن حبيب لكل فرد من أبنائه 

يسبقه حرف جر – به تنوين- يسبقه نداء(   
فع��ل ماض��ي– فع��ل يظهر:يظهر القمر في السماء لياًل. كلمة (

مضارع – فعل أمر(
العلم نور. تس��مى الجمل��ة الس��ابقة جمل��ة اس��مية ألنه��ا تب��دأ ب���

) اسم – فعل – حرف (
تستيقظ سما مبكًرا. كلمة مبكًرا )اس�م – فع�ل- ح�رف( وتغس�ل

أسنانها بالفرش��اة والمعج��ون؛ كلم��ة )الفرش��اة( )اس��م� – فع��ل -
حرف(

مصربالمعالم السياحية كلمة "تمتلئ": )– فعل ماض _ فع,,ل مض,,ارع _  تمتلئ 
فعل أمر (

 خاصة بها ، كلم,,ة "مت,,احف": ) جم,,ع م,,ذكر س,,الم –متاحفلكل محافظة 
جمع مؤنث سالم- جمع تكسير – مثنى (
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 كبير كلمة "متح,,ف" اس,,م ألنه,,ا: ) يس,,بقها ح,,رف ج,,ر - به,,امتحفمصر 
تنوين - تبدأ بال - يسبقها يا النداء (. 

 ) سقارة باآلثار العظيمة. كلمة »تمتلئ«: ........, )مبت,,دأ - فع,,ل م,,اض -تمتلئ ) أ 

 - فعل أمر(فعل مضارع

 األثرية المهمة في مصر. كلمة »المواقع«................. المواقع)ب ( سقارة من 

 - مثنى(جمع تكسير)جمع مؤنث سالم - جمع مذكر سالم - 

 م,,ا قب,,ل الميالد. كلم,,ة »عص,,ر« اس,,م؛عصر )ج,,,( تع,,ود اآلث,,ار المص,,رية إلى 

ألنها ...................

 - (يسبقها حرف جر)آخرها تاء مربوطة - تبدأ ب, »أل« - آخرها تنوين

 دروس,,هم بج,,د. كلم,,ة »الطالب« نوعه,,ا: ............, )مف,,رد -الطالب )د ( ي,,ذاكر 

 - حرف(جمعمثنى - 

/ ،( وأكلت، / !( أحب وطني حبا ش,,ديًدا؛ ألني نش,,أت في,,ه )! /: / :قال الولد لجده )

)؟( فهل تحب أنت وطنك )، /: / !من خيراته، فما أجمله من وطن )، /: / 

 الضعيف., كلمة »مساعدة«: ................., )فع,,ل م,,اضمساعدة) و ( علمني أبي 

 - فعل - حرف(اسم- 

 مجهوًدا كبيًرا في مواقعهم. كلمة »المهندسون«:, ..... )مفردالمهندسون) ز ( يبذل 

 - حرف(جمع- مثنى - 

 ا كب,,يًرا من . كلم,,ة »المص,,ريين«, اس,,م؛المص,,ريين,)ح( القت الرياض,,ة اهتماًم,,

ألنها: ...........

 - تنتهي ب, »تاء« مربوطة(تبدأ ب, »ال«)يسبقها حرف جر - بها تنوين - 

 - هؤالء)هاتان)ط(.................., شجرتان. )هذا - هذان - 

 / !( ستشعر بسعادة كبيرة عندما تق,,وم ب,,ذلك؛ ألن,,ك؟هل أسعدت فقيًرا من قبل )، / 

(. / !( وتحاول أيًضا أن تخفف عنهم )! / ؟ / ،تحاول أن تسعد اآلخرين مثلك )؟ / 

 / ؟ / ،(!فما أجمل مساعدة الفقراء وإسعادهم )

 )العرب في عملية صناعة العطور. كلمة »أسهم«: ......... . أسهم)ك 

 )فعل مضارع - فعل أمر – خبر(فعل ماض - 

(دمج العرب ل )لصناعة العطور. كلمة »النباتات«. ...................النباتات 
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 - جمع مذكر سالم(جمع مؤنث سالم)مثنى - جمع تكسير - 

 كلمة »التقطير« اسم؛ ألنها ................التقطير) م ( قام الكندي بابتكار آلة .

 - يسبقها »يا« النداء(تبدأ ب, »ال«)يسبقها حرف جر - بها تنوين - 

- ن ( ابن سينا والرازي ................... عالم,,ان كب,,يران في الطب.  )هم - هي (

 - هن)هما

/ !( فم,,ا أعظم؟ / ؟( هل أشرقت في الكون حضارة ب,,دون معلم )! / . /:قال جدي )

/،( فه,,و ال,,ذي يتخ,,رج من تحت يدي,,ه جمي,,ع المهن األخ,,رى )! /!مكان,,ة المعلم )؟/

 / ؟(.
مضارع ١     -                    
تكسير-٢                  
ال -٣                  
ماض -٤                   
مذكر سالم-٥              
تنوينًا-٦                    
مضارع -٧                 
تكسير-٨
ل
مضارع
مؤنث سالم
تاء مربوطة
ماض
مذكرسالم
تنوينا
١:       -
٢-.
؟-٣
٤-،
؟-٥
٦-:
٧-.
٨-!
٩-.
١٠!    -

السؤال الرابع )التعبير(:
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 ـ  اقرأ ثم أجب:1

 التي حلمت بها. دعوني أحكي لكم م�ا ح�دث. فيسأقتني الدراجة"أخيرا 
البداية أخبرني أبي بعد نجاحي بأنه سيشتري لي الدراجة التي حلمت به��ا

مع�رض وكدت أطير من الفرح، بع�د ذل�ك ذهبت م�ع أبي إلى يوم الجمعة
، ورأيت العديد من الدراجات مختلفة األشكال واأللوان.بيع الدراجات

وأخيرا اشتريت دراجة زرقاء فأنا سعيد جدا."

أكمل من خالل فهمك للفقرة:

الحدث: اقتناء سيارة

وقت الحدث: يوم الجمعة 

مكان الحدث معرض بيع السيارات

 ـ اقرأ، ثم أجب:2

 وقبل نهاية الفصل الدراسي،بزيارة المتحف المصريكان يحلم  ""
األول، جمع زمالء المدرسة وتحدث معهم عن المتحف المصري وشجعهم
على أن يطلبوا من إدارة� المدرسة  القيام برحلة في إج��ازة نص��ف الع��ام
إلى القاهرة لزيارة المتحف المصري ، وكم كانت فرحته عندما وج��د  في

األســبوع في زيارة إلى المتحف المصريلوحة اإلعالنات إعالنًا عن 
. ع��رف س��اعتها أن تحقي��ق األحالم أم��ر  لع��ام  األول من إجازة نصف ا

ممكن."

الحدث زيارة المتحف المصري
زمن الحدث: األسبوع األول من إجازة نصف العام
الجملة الختامية: عرف أن تحقيق األحالم� ممكن

 اقرأ، ثم أجب:3

ــاليوم الــذي  ــأ أحلم ب ألبس في يــدى ســاعة"منــذ صــغري وأن
 دخــلفي البدايةلم أكن أتخيــل أني سأحصــل عليهــا. ، رقمية

أبي غرفتي قبل اختبار نهاية العــام، وأخــبرني أنــه سيشــتري
لي الســاعة الــتي أحلم بهــا؛ إذا حققت ترتيبــا متقــدما في

 يومبعد ذلك وفى االمتحان؛ فرحت فرحا شديدا وشكرت أبي.
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ــع أبيالخميس ــاعات ذهبت م ــع الس ــل بي ــا مح ، ورأيت أنواع
 اشتريت ســاعتي الصــفراء المفضــلة،وأخيراوأشكاال متعددة، 
فأنا سعيـد بها."

أكمل من خالل فهمك للفقرة:

شراء ساعة رقميةالحدث: 

 يوم الخميسوقت الحدث: 

محل بيع السياراتمكان الحدث: 

 ,اقرأ، ثم أجب :4

 التي حلمـت بالذهاب إليها سأسافر إلى مدينة األقصرأخيرا، "
سأحكي لكم ما حدث. في البداية أخبرني أبي أنه بعــد نجــاحي
ــتراك في ــمـح لي باالشـ ــي األول سيسـ ــل الدراسـ في الفصـ

في األســبوع األول من إجــازةمعسكر لمدينة  األقصر، ويعقـد 
. بعد ذلك أعطاني أبي المبلغ المحــدد لالشــتراكمنتصف العام

في المعسكر، وذهب معي إلى المدرسة ليوقــع على موافقــة
،وذهبت لمدينــة األقصركتابية باالشترك، وأخيرا تحقــق الحلم 
واستمتعت بزيارتها ، فأنا سعيـد جدا."

أكمل من خالل فهمك للفقرة 

السفر إلى مدينة األقصرالحدث : 

األسبوع األول من إجازة نصف العاموقت الحدث: 

مدينة األقصرمكان الحدث: 

.  اقرأ، ثم أجب:5

هل شعرت يوًما بالفخر الشديد ألنك مصري؟ هذا ما شعرت ب,,ه الي,,وم عن,,دما رأيت علم بالدي

يرفرف في دورة األلعاب األولمبية التي كانت في اليابان.

في البداية كنت أتابع بالتلفاز بعض األلعاب الرياضية المفضلة لدي ب,,دورة األلع,,اب األولمبي,,ة،

م بالدهم تظهر على الشاش,,ة، فوج,,دت علماوبعد ذلك سمعت المعلق يذكر أسماء الالعبين وأعل

مصر، وحينها شعرت بالفخر الشديد وتمنيت فوًزا كبيًرا لهؤالء األبطال.
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فجأًة بدأت بينهم المنافسات بقوة، وتحمست كثيًرا، وأخذت أش,,جع بل,,دي، لق,,د اقتربن,,ا من الف,,وز

بالذهبية.

وأخيًرا، بدأ الحكم يعلن أسماء الفائزين بالميداليات، فإذا بمصر تحص,ل على الميدالي,ة الذهبي,ة،

ويرتفع علمها باليابان، ويصعد البطل على منصة التتويج.

أتمنى أن نكون دوًما في المقدمة، ونحقق أفضل المراكز بجميع األلعاب.

أكمل:

الجملة االفتتاحية هي ..هل شعرت يوًما بالفخر الشديد ألنك مصري ....................

مكان الحدث ...اليابان.....................................................................

وقت الحدث ....اليوم.....................................................................

. اقرأ ثم أجب:6

في منزلنا بأحد األركان ثالجة فضية اللون متوسطة الحجم، وملصق عليها ورقة بالكمي,,ة ال,,تي

تس,,تهلكها من الكهرب,,اء، وال,,تي ح,,رص أبي من,,ذ ش,,رائها على أن تك,,ون من المنتج,,ات األق,,ل

استهالًكا للكهرباء. الثالجة ال غًنى عنه,,ا، فهي ال,,تي تحف,,ظ األطعم,,ة والمش,,روبات من التل,,ف،

ومن مميزاته,,ا أن به,,ا مكاًن,,ا لص,,ناعة مكعب,,ات الثلج، كم,,ا يمكنن,,ا التحكم في درج,,ة حرارته,,ا

ومقس,,,مة إلى أدراج لحف,,,ظ الخض,,,راوات, والفاكه,,,ة، فهي تش,,,به ال,,,دوالب من حيث األرف,,,ف

واألدراج.. ومن عيوبها أنها األداة الوحي,,دة ب,,المنزل ال,,تي تعم,,ل طيل,,ة الي,,وم بال توق,,ف؛ ل,,ذلك

تكون من أكثر األجهزة استهالًكا للكهرباء، وعلى الرغم من ذل,,ك فمن رأيي أن الثالج,,ة مطلب

أساسي لكل عائلة وال غًنى عنها.

أكمل:

النص الوصفي يتحدث عن .....الثالجة...................................................,

شكله ......فضية اللون متوسطة الحجم .................................................

أهم استخداماته ......تحفظ األطعمة والمشروبات من التلف.............................

( متروكة لتقدير المعلم.٥: ١إجابات األسئلة )
 اقرأ، ثم أكمل:7

الجملة االفتتاحية: هل قابلت شخصا مشهورا قبل ذلك؟
الحدث: مقابلة شخص مشهور.
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زمن الحدث ومكانه: يوم الجمعة )األسبوع الماضي( - مركز تجاري )المطعم(.
)أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة.(

 اقرأ، ثم أكمل:8
الحدث: رحلة إلى محمية طبيعية.

مكان الحدث: محمية طبيعية.
الجملة الختامية: وكنا سعداء بهذه الرحلة العلمية والترفيهية.

)أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة.(

 اقرأ، ثم أكمل:9
الحدث: استقبال األب في المطار.

مكان الحدث: مطار القاهرة.
الجملة الختامية: وأنا أتمنى أن يمضي الوقت سريعا ألرى أبي الحبيب!�

 )أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة.(

 اقرأ، ثم أكمل:10
شكل كرة القدم: كرة دائرية عليها قطع من الجلد باللونين األبيض واألسود، وتشبه

كرة السلة في الحجم.
من مميزاتها: اسمه مكتوب عليها بخيط أحمر بارز.

من عيوبها: ثقيلة الوزن قلياًل.
)أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة.(

- اقرأ، ثم أجب:11
شكل الحذاء الجديد:� حذاء صغير مصنوع من الجلد، ولونه أزرق فاتح يشبه لون

السماء.
من مميزاته: حذاء رياضي مريح جدًا، ومقاسه مناسب.

من عيوبه: يتسخ سريعًا بسبب لونه الفاتح. 
)أي إجابة تؤدي المعنى نفسه مقبولة.(

السؤال الخامس ) الخط (:

اكتب بخط النسخ:.1

   " حضن مصر يتسع للجميع"
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يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده    

اكتب بخط النسخ: .2

       "تحقيق األحالم أمر ممكن"
يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده     

اكتب بخط النسخ:.3

             "مصر مهد الحضارات" 

يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده

اكتب بخط النسخ :.4

"العلم كنز ال يفنى"          
يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده

اكتب بخط النسخ:.5

ما أعظم مكانة المعلم!,

يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده

اكتب بخط النسخ :.6

القراءة حياة.

يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده

اكتب بخط النسخ :.7

الوطن هو االنتماء والوفاء والتضحية.

يكتب التلميذ الجملة بخط النسخ ملتزًما بقواعده
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